
Το έργο CE-IP στοχεύει στην ανάπτυξη νέων λύσεων κατάρτισης

που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιστοίχιση της αναμενόμενης

επέκτασης των πράσινων ευκαιριών εργασίας με ειδικευμένους

εργαζόμενους, ώστε να προωθήσει τη στροφή προς μια πιο βιώσιμη

οικονομία στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας

Ομάδα Στόχος

Αυτοαπασχολούμενοι, άνεργοι και εργαζόμενοι με χαμηλή

ειδίκευση από άλλους παραγωγικούς κλάδους.

Εκπαιδευτές συστημάτων συνεχούς κατάρτισης που παρέχουν

μαθήματα για ενήλικες σχετικά με νέες ευκαιρίες

απασχόλησης

Η κοινοπραξία

Αποτελέσματα του έργου

IO1.. Εκπαιδευτικός οδηγός για στρατηγικές διαχείρισης

κυκλικής οικονομίας για πολύ μικρές επιχειρήσεις

IO2. Εκπαιδευτικές πηγές ψηφιακών μέσων που βρίσκονται σε

ιστότοπους ( 360Ο ) και σχετίζονται με καλές πρακτικές και

καινοτόμους τρόπους παράτασης της ωφέλιμης ζωής των

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

IO3. Διαδυκτιακό σεμινάριο στον τομέα της κυκλικής

οικονομίας

Ιστοσελίδα του έργου και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

www.ceip.uji.es @circulareconomyinpractice @CeipErasmusPlus

https://www.uji.es/institucional/estructura/projectes/erasmus-ceip/
https://www.facebook.com/circulareconomyinpractice
https://twitter.com/CeipErasmusPlus


Μόλις εφαρμόσαμε τον Εκπαιδευτικό Οδηγό για τις στρατηγικές

διαχείρισης της κυκλικής οικονομίας για πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σε όλο

αυτό, συζητούνται διάφορες πτυχές που σχετίζονται με το έργο. Από τη

μια, ένα σετ τριών εισαγωγικών στοιχείων τόσο στην Κυκλική

Οικονομία, στις πολύ μικρές επιχειρήσεις όσο και στον κλάδο της

κλωστοϋφαντουργίας. Επιπλέον, προσφέρονται πλήρεις πληροφορίες

σχετικά με τα Κυκλικά Επιχειρηματικά Μοντέλα και τις ευκαιρίες που

προσφέρει η Κυκλική Οικονομία στον επιχειρηματικό κόσμο. Μια άλλη

πτυχή που περιλαμβάνεται στον Οδηγό είναι επίσης σημαντική: μια

περίληψη των Καλών Πρακτικών σε σχέση με την Κυκλική Οικονομία.

Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσετε πλήρως το σενάριο

της Κυκλικής Οικονομίας: με πρακτικά παραδείγματα του τι κάνουν

διάφορες εταιρείες στις χώρες που ανήκουν στο έργο. Σε κάθε ένα από

τα παραδείγματα, προσφέρεται μια σύντομη περιγραφή του

επιχειρηματικού μοντέλου, ο τρόπος με τον οποίο κάνουν αυτό το

παραγωγικό μοντέλο αποτελεσματικό και ένας σύνδεσμος προς τον

ιστότοπό τους για να μπορέσετε να επεκτείνετε τις πληροφορίες ή ακόμα

και να επικοινωνήσετε με τις διάφορες εταιρείες για να τους κάνετε

ερωτήσεις σχετικά με τις πτυχές της επιχείρησης σας. Ο Οδηγός

προσφέρεται διαδικτυακά, με εντελώς δωρεάν πρόσβαση σε έναν

ιστότοπο με τη μορφή ενός οπτικού και διαισθητικού πίνακα

πληροφοριών (ταμπλό) στις διάφορες γλώσσες των εταίρων του έργου,

δηλαδή: Αγγλικά, Γερμανικά, Σλοβενικά, Ισπανικά, ελληνικά και ιταλικά.

Με αυτόν τον τρόπο, όποιος ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για την

Κυκλική Οικονομία μπορεί να συμβουλευτεί τον πίνακα ελέγχου και να

εξοικειωθεί με αυτό το μοντέλο παραγωγής και να επεκτείνει τις

πληροφορίες μέσω παραπομπών σε βίντεο και άλλες ιστοσελίδες που

σχετίζονται με αυτό το περιεχόμενο.



Περιλαμβάνεται επίσης ένας οδικός χάρτης με προκαθορισμένες

ερωτήσεις και απαντήσεις και έτσι γίνεται μια περίληψη των βημάτων

που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε ξεκινήσει η διαδικασία της κυκλικής

οικονομίας από την αρχή σε μια εταιρεία.

Ιστότοπος πίνακα ελέγχου
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